
O.b.s. Rubenshof / Rubenshof 8, 4907 MX Oosterhout / 0162-452361 / rubenshof@obsrubenshof.nl / www.obsrubenshof.nl 
Nevenvestiging: Kruidenlaan 32, 4907 AB Oosterhout / 0162-727126 

Na de hoeden-petten-mutsen-dag, schmink-dag, alle-kleuren-van-de-regenboog-dag, gekke-haren-
dag is het dan vandaag eindelijk écht carnaval op school. 500 kinderen op het plein, teamleden, 
Rubensbende, ouders als toeschouwers, Prins Carnaval en zijn gevolg… het was onwerkelijk, het was 
een beetje spannend, maar het was vooral…  
 

SAOME AS VANOUDS!!!  
Dank aan iedereen die dit ouderwets gezellige feest hebben mogelijk gemaakt! 

 

 

 

INFO 24 
  

25-2-2022 
 

 

 
In dit nummer:  

• “saome als vanouds” 

• Rubensbende zoekt muzikanten 

• niet vergeten… 

• Koningsspelen, doet u mee? 

• nieuws van de voorschool 
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ATTENTIE: DE RUBENSBENDE ZOEKT MUZIKANTEN 
 
Heeft u ons gezien vandaag op school? Gezellige 
bende, hè? En we zijn hard op zoek naar nieuwe 
muzikanten! Dus speelt u nu trompet, (bas)gitaar, 
klarinet, saxofoon, fluit, triangel of wat dan ook: 
MELD U AAN! Zonder ouders/grootouders geen 
Rubensbende.  
 
De Rubensbende is de huisband van onze school en 

bestaat uit ouders, opa’s, oma’s en andere muzikanten. Kortom, een gezellige club enthousiaste 
muzikanten met een zeer divers niveau van spelen. Het motto is: als we maar lol hebben met elkaar 
en voor de kinderen.  
 
Wij treden vier keer per jaar op en exclusief voor de kinderen van de Rubenshof. We halen Sinterklaas 
binnen en spelen met Kerst, carnaval en op het jaarlijkse eindfeest van de school. We repeteren dan 
ook maar enkele keren per jaar in de school, dus niet het hele jaar door. Gezelligheid staat voorop, 
evenals betrokkenheid bij de school. En u leert bovendien de school op een heel leuke, maar andere 
manier kennen. Aanmelden dus!  
 
Lijkt het u leuk? Schroom niet en neem contact op met Katy Rosmulder (katy@rosmulder.nl) of Johan 
Datema (jghdatema@hotmail.com).  Of spreek een ander lid van de Rubensbende aan. Uiteraard kunt 
u altijd een keer komen kijken op de repetities. 
 
Tot snel! 
 
 

 

 
7 maart studiedag = kinderen vrij (behalve de voorschool) 
 
 
8 t/m 11 maart gelegenheid tot het ophalen van gevonden voorwerpen in de 
school 

 

 
 
 
 
Koningsspelen vrijdag 22 april 2022 
 
Op deze sportieve dag hebben wij veel hulp van ouders nodig! Details volgen later, 
maar het zou fijn zijn als u er alvast over na zou denken of u ons op deze dag kunt 
assisteren. De kleuters hebben een sportief ochtendprogramma onder begeleiding 
van de groepen 8 op school. De kleuters zijn vanaf 12.15 uur vrij. De groepen 8 zijn 
tot 14.15 uur op school. Het groepen 3 t/m 7 hebben ook een programma bij SCO 
en sluiten ook om 14.15 uur af in de eigen klas. Daarna begint de meivakantie!  
  
Noteert u het alvast?! Na de vakantie krijgen alle kinderen van de groepen 3 t/m 7 een brief mee naar 
huis. We hopen dat veel ouders zich aanmelden door het strookje in te vullen.  
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Nieuws van de voorschool  
 
Wat hebben we weer heerlijke weken gehad op de voorschool. Ze stonden in het teken van het 
verkeer en spelenderwijs  hebben de peuters veel geleerd. Het stoplicht, het zebrapad, de weg, 
hoe moeten we oversteken, vervoersmiddelen, het kwam allemaal aan bod. We hebben onze 
eigen 'vertelplaat' gemaakt en zo kunnen de kinderen thuis ook aan de papa's en mama's 
uitleggen hoe ze moeten oversteken. Want dat weten ze al goed. Rood is stoppen, groen is 
oversteken en oranje is...? 

 
Op het schoolplein zijn er heel wat rondjes gereden en hebben we goed geoefend. Daarna konden we 
het toepassen in de praktijk: tijdens de verkeerswandeling zagen we auto's, een scooter, motor en bus 
en hebben we goed uitgekeken bij het stoplicht en het zebrapad. 
 
De bouwhoek was omgetoverd tot een verkeershoek met weggetjes, autootjes en bouwmateriaal, dit 
zorgde voor veel speelplezier. Er zijn weer veel boekjes gelezen en liedjes gezongen: de trein die we 
maakten was elke keer erg leuk. Op verschillende manieren kwam zo alles onder de aandacht. Het 
herhalen zorgden ervoor dat de peuters veel geleerd hebben over het verkeer, maar vooral heerlijk 
hebben gespeeld. We hebben ervan genoten.  

 
Peutertijd,  
 
een fijne tijd!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Groetjes van de voorschooljuffen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het team van o.b.s. Rubenshof wenst iedereen een relaxte vakantieweek. 
 

We zien alle kinderen na de vakantie graag weer gezond terug! 
 

En natuurlijk hebben onze peuters 

ook heerlijk op hun eigen manier 

carnaval gevierd deze week! 
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